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 ده یچك
. ترجمان الفاظ و ظواهر قرآنی نیست ۀدربردارندافته است، تنها یراه  یكه به شعر فارس ین قرآنیاز مضام یاریبس

فاخلع ﴿ یخطاب اله .دان شعر درآورده ۀز به جامیان را نمفّسر یتأویلو گاه  یریافت تفسیدر ،معمولا  ،شاعران عارف
قت را به خود جلب یاز شاعران اهل طر یاریبس توّجهاست كه  یریطه، از تعاب ۀدر سور عیبه حضرت موس ﴾كینعل

ر گوناگون، همان یه داشته و با تعابین آیاز ا یكامالا عرفان ییها ان عارف، برداشتمفّسرز همچون یاست. آنان نكرده 
 دار و یداستان دپس از طرح مختصر  ،ن مقالهیدر ااند.  رگذارتر بازتاب دادهیرساتر و تأث یا ها را به گونه شهیاند

دگاه امام ی، از دین عباراتیچن تأویلبودن ن داستان، روایا ۀنیشیمن و ذكر پیا یبا خداوند در واد عیموس یوگو گفت
شان با یا یشعر یها افتی، دریو مولو عّطار، ییاز سنا ییها گاه با ذكر نمونه است، آنشده  یبررس یمحّمد غّزال

از  یبرخ تواند ین مقاله، خواننده میگر ایسه شده است. در بخش دیمقا یُسلم الّرحمنابوعبد یتأویل یها شهیاند
از  یرازیش یماّلصدراۀ ژیو تأویلبا ، انیمشاهده كند و در پا یر قرآنین تعبیاز ا را گو یشاعران پارس یها یابی مضمون

 .آشنا شود، است آوردهخود  یها یاز مثنو یكیدر كه « خلع نعلین»
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 مقّدمه .1
در تفاسیر  و وادی ایمن، به كوه طور عی عرفانی از داستان ورود حضرت موسیها برداشت بارۀدر

ویژه تمركز بر  هگرایانه به این داستان و ب تأویلا نگاه امّ ؛ دید توان میمطالب فراوانی  و متاّخر، متقّدم
كه راقم مطلبی در آثار معاصران دیده نشده و در پیشینۀ این تحقیق جز  ،«خلع نعلین» موضوع

وادبّیات ۀفصلنامدر ( 1390)« خلع نعلین در تفسیر عارفان» عنوانهمین مقاله با  عرفانی
و نتایج تنها در  ها سیبرردر آن مقاله  ؛ البّتهنشده است دیدهبه چاپ رسانیده، اثری شناختیاسطوره

رسی شده برو در این نوشته، همان مضمون در شعر شاعران  استمحدودۀ تفسیرهای عرفانی 
 است.
دن به نبّوت و پس از آن از یر رسیكه او در مس یو فراز و فرود عیحضرت موس یداستان زندگاز 

 یكتاب زندگ یها از سرفصل یكیاد شده است. یل یتفص به یریگذراند، در اكثر مآخذ تفسسر 
توان  یدار را مین دیاز ا یصیمن. تلخیا یمتعال در واد یبا خدااوست  یوگو گفت دار و ی، دعیموس

 ن باز گفت: یاء، چنینبو قصص األ یریاز منابع تفس
 ید و بر اساس داستانین رسیفرعون، به مدز از دست مأموران یر گریدر مس یحضرت موس

را به ب ی، صفورا دختر شعیبا قبول عهد و شروط یتامبر رفت و پس از مّد یب پیمشهور، نزد شع
د تا یب رخصت طلبید، از شعیت شروط به انتها رسمّد  یآنجا اقامت كرد. وقت یتگرفت و مّد  یزن

چند به جانب  یبه همراه زن آبستن خود و اغنام یب به او اجازه داد. موسیدار مادر رود و شعیبه د
را از پادشاه و حاكمان شهرها یز ؛زان بودیو شهرها گر یشام حركت كرد. در راه از آباد یها ابانیب
: 1384، یری)جزا من سربرآوردیا یدر واد یاز طور غرب ،دانست یم داشت. و چون راه نمیب

349). 
بود سرد با باران و رعد و برق.  یشب ؛زمستان، او راه را به خطا رفت یها ك از شبیتار یدر شب

خواست آتش افروزد، سنگ و آهن بر هم زد، آتش  ی. موستنه بود. درد زادن زن را فرا گرفیشب آد
 امد. ید نیاز آن پد
 ا درآمدند و گفتند:. سنگ و آهن به صددین كوبین شد و آهن و سنگ را بر زمیخشمگ عیموس

)ابوالفتوح  ندا جهان خاموش یها م. امشب تمام آتشیفروزیم و جز به فرمان حق، آتش نیستیتو ن ۀ، بندیموس یا
نجا ید. به همراهان خود گفت: اید یر شد. نگاه كرد و از دور آتشیّ متح یموس .(13/123: 1368رازی، 

افتن ی یبرا یا بتوانم راهینجا آورم یاز آن را ا ید بتوانم اندكیام. شا دهید ید كه من از دور آتشیبمان
آتش روانه شد.  یافتن ید. در پیآتش راه نماجایگاه دا كنم كه مرا به یرا پ ید كسیا شایابم یآتش ب
درخت  ینوع یو برخ «عّناب»آن درخت را  ی. برخدیكش ید سبز كه از آن آتش زبانه مید یدرخت

را  نح فرشتگایتسبموسی نداشت.  یچ دودیه. آن آتش بزرگ، اند دانسته« عوسج»خاردار به نام 
. ندا كردند یماند. او را از جانب راست واد یزده بر جا د و شگفتید. ترسیم دیعظ ید و نوریشن

https://civilica.com/l/36653/
https://civilica.com/l/36653/
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ن ید و چنیكه در درخت آفر یآرامش داد و او را به كالم خود خطاب كرد؛ كالم یخداوند به موس
 ندا آمد: 
. من تو را یهست یطو مقّدس یدرآور، تو در واد یپان خود از یتوأم. نعل یمن خدا یموس یا

 .( )همان من گوش بسپار یپس به وح ؛ام دهیبرگز
ان ساخت یرا بر او نما ضاید بیعصا و  ۀمعجز عینان خاطر موسیاطم یبرا سپس خداوند

 .(350: 1384، یری)جزا
 یاز برخ یریگ بهرهان مسلمان با مفّسركه  هایی حاشیهاز  یپوش داستان را با چشم یاصل ۀشاكل

د. در آنجا پس ید (7-3/2)  قیعهدعتاز  «فر خروجس  »توان در  ی، ماند اضافه كردهات بدان یّ لیاسرائ
 م: یخوان یمچنین دار، ین دیمات اان مقّد یاز ب

آن بوته به  ،نكیو است یآتش به او نمودار شد و نگر ۀان بوته در شعلیخداوند از م ۀو فرشت [...]
گردم تا آنكه  یگر میگفت كه حال به طرف د یشد. پس موس ینم یاّما بوته فان ؛ور بود آتش شعله

 ید كه به آن طرف از برایشود. و خداوند چون د ینم كه بوته چرا سوخته نمیم را ببیعظ ین تماشایا
گر گفت كه یو او د ،یسمو ،یموس یان بوته آواز داد و گفت كه ایرا از م ید، خدا ویستن گردینگر

كه  یرا مقامیز ؛خود خلع كن ین خود را از پایا! نعلیك مینجا نزدینك حاضرم. و او گفت كه به ایا
اسحاق و  یم و خدایپدرت ابراه یگر گفت كه من خدایاست. و د مقّدسن ی، زمیا ستادهیا

، قیعهدعت) [...]د، یستن به خدا ترسیرا كه از نگریز ؛دیخود را پوش یرو یو موس ،عقوبمی یخدا
1380 :105.)    

 

  در تفاسیر عرفانیتأويالت خلع نعلین  .2
 آورد:  میچنین  فسیرالتّحقایقسلمی در 

  .(436:2001) ننایقطع عنك العالئق فإنك بأعأقال جعفر: 
 :گوید می

  َفاْخَلْع ﴿. قال ابن عطاء: ﴾ َك یَنْعلَ   َفاْخَلْع ﴿برابر چشمان مایی. عالیق را از خود بركن چراكه در
فس و النّ « علالنّ : »ضاا یو قال ا . ه بعد هذا الخطابی، اعرض بقلبك عن الكون، فال تنظر ال﴾َك یَنْعلَ 

و قال ابن عطاء:  نك.یام معنا بدین المرء. حان وقت خلّوك من نفسك و القید« مقّدسال یالواد»
و هو  مقّدسْلواد  الْ فی ا الوصل، فقد حصلت الفصل و اسقط عنك محّل  یا« َك یَفاْخَلْع َنْعلَ »
َفاْخَلْع ﴿  قوله یك. و قال ابن عطاء فیرّدك الی محولها علیاألحوال أجمع و  رك عنطهّ ی یذالّ 

اْلواد  الْ ﴿نفصال، صال و اإلتّ اإل ةانزع عنك قّو  یا ﴾َك یَنْعلَ  َك ب 
نَّ نفراد اإل یبواد یا ﴾ُطویا  مقّدسإ 

 .( 437:)همان یس معك أحد سوای، لیمع
هستی  مقصود از فاخلع نعلیک،اعراض قلب از ابن عطا گفته است: گوید: می جا همان در

اند: نعل  ی نداشته باش. همچنین گفتهتوّجهدیگر به جهان هستی  ،یعنی پس از این خطاب؛ است
از نفسک  هنگام آن است كه معنای دین انسان است؛ یعنی اكنونبه  مقّدسیعنی نفس و وادی 

فصل و  بیرون آیی و همراه ما به دین حقیقی خود وارد شوی. ابن عطا نیز گفته: مقصود آنكه محّل 
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 ، همان جایی است كه تو را ازهمۀ احوالمقّدسبه وادی  ؛ زیرا تو اینکوصل را از خود ساقط كنی
 گرداند.  تو را به حالی پیش از این احوال بازمی ای و او گرداند، درآمده پاک می

بواطن  البّتهن ظاهر ماجراست و ین بود؛ اّما ایمن گذشت، همیا یدر واد عیآنچه بر موس ۀفشرد
ّن للقرآن ظهراا » نكهیمگر نه ا ،دار مترّتب شده استین دیز بر این یو اسرار َبطنه بطناا ا   و بطناا و ل 

 : العبادمرصادر صاحب ی. به تعب(83: 1361، فرفروزان)« [...]
 ]...[ است یو باطن ی، كه قرآن را ظاهرباطنش بشنو ینك معنی، ایباشت شنوده یظاهر آ یمعن

 .(48: 1373، یراز)
 یو در ورا ﴾كیفاخلع نعل﴿ر یقت در تعبیطر یآشنا ان عارف و شاعران ناممفّسراز  یاریبس

بازنمودن  یبرا یرا مجال ین خطاب الهیاند و ا افتهی یعرفان ی، اشاراتیمقبول ظاهر یمعان
ن فرمان یاز ا یو اشار یذوق یها افتیدن آن دریش از بررسیاند. پ دهیخود د یتأویل یها شهیاند
سّنت  ین حافظ و حامیا ،(ق505-450) یغّزال محّمد از امام ی، مناسب است نخست مطلبیاله

د ینقل شود تا دانسته آ ییها تأویلن یبودن چنم قرآن، در باب روایز متعّبد محتاط در حریمأثور و ن
، كه گاه ستین یظاهر یو معارض معان یتنها مناف ، نهاز قرآن ییها ها و برداشت افتیدر نیكه چن

 :اند ستهیقبول نگر  ۀدیت به دتأویالن یسلف به ا یاز علما یاریو بس است د آن بودهیّ مؤ
 یزمجّو ها  ها كه آوردم، از من در انكار ظواهر و اعتقاد به ابطال آن و َمَثلها  ن نمونهیمپندار كه از ا

را « كیفاخلع نعل»ن نبوده و خطاب ی، نعلیم با موسیگو یكه مثالا م ین مبنیبر ا ؛یافته باشی
از دو  یكیرت به یبص یه است كه با چشم بیّ ابطال ظواهر از آراء باطن !هده است، حاش للّ ینشن

گونه  ز همانیاند. ن نكردهها را فهم  آن یلیاند و وجه تمث افتهین آن دو را درنیب ۀسته و موازنیجهان نگر
و  ی، حشوزدیبرخظاهر  تجّردكه به ه است. هریّ حشوابطال و انكار اسرار، مذهب  ،میدان یكه م

 است. یزد، باطنیبرخباطن  تجّرده كه بهر
است و  یقرآن را ظاهر»امبر فرموده: یروست كه پ نیاز ا ؛ن هر دو جمع كندیكمال، آن است كه ب

از امر  یم موسیده است. گویهم رس ع ین قول به انحصار از علیا«. یاست و مطلع یو حّد  یباطن
 یها را از پا در ظاهر امتثال امر كرد و كفش یول ،دیافكندن دو جهان را فهم رونیب ،نیخلع نعل

 یعنی ،«اعتبار»ن امر همان یرون كرد. ایدو جهان را از دل ب، حّب هرت در باطنیدرآورد. نها
 (.72: 1364، یغّزال به باطن است ) یر آن، و از ظاهریبه غ یزیگذشت از چ

 : استآورده چنین ابوالفتوح رازی نیز در تفسیر خود 
ای مبارك به قدم تو رسد، ن بكش كه آن جیعكرمه و مجاهد گفتند: برای آن گفت موسی را كه نعل

از   پای كه حفوه و برهنهبرای آنودند. و بعضی دگر گفتند: ن را دو بار پاك بكرده بیكه آن زمبرای آن
جا آن كن كه به نیگاه را به حرمت مسجد و كعبه كرد، گفت: ایامارات تواضع است، چون آن جا

 مسجد كنند.
جا نیعنی دل فارغ كن از شغل اهل و ولد، از ایت است از اهل، یو اهل اشارت گفتند: نعل، كنا

 .(133/ 13،1368: الفتوح)ابو نعله  ند آن را كه زن را طالق دهد: القییگو
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 یغّزال  محّمد امامش از یپ یبس ﴾كیفاخلع نعل﴿ یۀآتأویل ات و از جمله یآ تأویل، باب یرو هر  به
گونه كه در نوبت ثالثۀ  آن ؛اند ه كرد یق نهج مین طریمسلك، بر ا ان عارفمفّسرو  است گشوده بوده

 : است هم آمده سراراألکشف
نفراد، ای موسی بنعت اإل للحّق  تجّردن، و یث الّداریای فّرغ قلبك عن حد«  َك یَنْعلَ   َفاْخَلْع »قوله: 

م انس از یزار شو تا نسیتی بیم انس، از دو گیگاه در نس د قصد، آنیگانه باش، اّول در تجریگانه را ی
ْلَك ﴿ده یجان رس  هش برخاسته و نداء لطف بیم از پیرد، حجاب تقسیدن گیزل دمی صحراء لم  َو ما ت 

َك یم  یب   ن  ﴿چون خطاب  ﴾ ا ُموسیین  َك  یإ   . دیسمع موسی رسه ب ﴾َأَنا َربُّ
بت آرام را جای یرت و دهشت افتاد، از صولت آن هیبت بر او تاختن آورد در حیسلطان ه

نداء لطف تدارك دل وی ه ن بینماند نه تن صبر بر تافت، نه دل با عقل پرداخت، تا رّب العالم
ْلَك ب  ﴿ان آورد گفت: یث عصا در میكرد، حد َك یم  یَو ما ت  نكه در دست داری یست ایچ ﴾؛ا ُموسیین 

 .(6/113: 1371 )میبدی،  ستا عصای من ﴾؛یَعصا یه  ﴿ای موسی؟ گفت: 
  افزاید: در جای دیگر می و

م قرب ازل از جناب جبروت یدان مشاهدت نسیخواهی كه در م یاگر می ا موسیتا او را گفتند كه 
رون ین از پای برون كنند، دو عالم از دل خود بی، چنانك دو تا نعل ﴾َك یَنْعلَ   َفاْخَلْع ﴿بر جان تو دمد، 

 كتا شو.یزار شو و دوست را یتی بیكن. از دو گ
 

 با دو قبله در ره توحید نتوان رفت راست
 

 نــد دهــگر نهنگ درد دین ناگاه بگشای
       

 كشدیك دم در  هجهان و آن جهانت را باین  
 ویشتنـــوای خــیا رضای دوست باید یا ه

 (9/343 :)همان                                           
 

 

  ويالت شاعرانأتخلع نعلین در  .3
ت را به شعر تأویالن یاست كه ا (ق529توّفی)م یغزنو یین بار سنایا نخستی، گویدر شعر فارس

 كند. یم وارد یفارس
كند و  یح می، تصریتیدو گ یعنین، ینعل یتأویل یاز معان یكی، به یعرفان یا دهیدر قص او

 د: یگو یم
 

 و پاك بستانندــو را از تــون تـــچ
 چون دو گیتی، دو نعل پای تو شد

 آویــــز  در طــریق رســــول، دست
 

 دولت آن دولت است و كار آن كار 
 دو را بگـــذاربر سر كوی، هـــــــــر 

 فشــار  بـــــــر بساط خـــــدای، پای
                                    (1354 :201) 

 یگر دولت را دولت او بدانیكه د یا به گونه ؛در اوست شدن یفانآمدن از خود و  رونیبسخن از 
، دو جهان را عیاو همچون موس یبر سر كو یتوان ین صورت است كه میو كار را كار او. در ا

 .یگام بگذار (مقّدس ی)وادو بر بساط خدا  یفكنیرون بیب یاز پا ینیچونان نعل
در  (ق412 توّفیم) یُسَلم الّرحمنابوعبدنیز ن را ین مضامیه همیم شبیبداناست ار جالب یبس
 كند:  ین نقل می، چنش از خودیخ پیبه نقل از مشا الّتفسیرحقائق
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ن الجمع، یع یتكون، فتحّقق فة. فنكون و لیّ بالكلّ لینا إخلع الُكّل منك تصل أ: یبلو قال الّش  [...]
علنا )ُسَلمأكون ی علك ف   (.1/436: 2001، یخبارك عّنا و ف 

ن ارائه یگر از نعلید یتأویل، «یهو نیفاخلع نعل»ر یاز تعب یریگ بهرهبا  زیگر نید یدر جا ییسنا
 .افتی توان میان مفّسر یها گفته یو برخ آنان یم ییها كه باز مشابهت (41: 1354 ←)داده است 

﴾ داشته كیفاخلع نعل﴿از  یذوق ییها افتیدر نیز (ق618توّفی)م یشابورین عّطار، ییپس از سنا
 یو ماجرا  ن مضمون درنگذشتهی، از اعّطار ش ازیپ یاندك (ق595متوّفی) یچه خاقاناست. اگر

ن و ... را یشدن نعل او و گم ۀگون معراج ۀن و خلسیو خلع نعل ینور اله یدر برابر تجلّ  یدْهشت موس
 داده است:  یحات خود جایتلم ۀریدر دا

 

 موسی استاده و گم كرده ز دهشت، نعلین
 شــــده نعلیــــن كلیــــــم بهر وایـافتن گم

 

 َارنی گفتنش از نــــور تجّلــــی شنـــونــــد 
 شنوندو الّضحـی خواندن خضر از در طاها 

 (103: 1368)خاقانی،                                 
دارد و  یتر یقو یتأویل و یریتفس یها نهیزم ،هیآ نیا از عّطار یعرفان یها افتیدر ،حال نیا با

ش یپ یاز عرفا یاریز همچون بسیو ناانه است. یگرا تأویل یها شهیاز توّغل ذهن شاعر در اند یحاك
 ده است: ید( نی)كونهر دو عالم  یبرا یا را استعاره «نینعل»از خود، 

 رو نعلین بیرون كن ز پای ؟هر دو عالم چیست
 و همـــه غیر تـــچون رسی آنجا نه تو مانی و ن

 

 تا رســـی آنجا كـــه آنجا نام و نـــور و نار نیست 
 چ، كانجا غیر هیچ اخبار نیستـ؟ هیــدپس چه مان

 (155 :1339)عّطار،                                                  
 شدن مترادف دانسته شده:  یا از خود تهی راندن نفس رونین با بیافكندن نعل رونیز بیگاه ن

 دم كه شرط استــو شــــافكندۀ ت
 

 نـــــع نعلیــــا و خلــای عصـــالق 
 (450)همان:                                      

 یبه معنا یا كه در آنجا ابتدا اشاره شاراتاإللطائف در یریسه شود با عبارات امام قشیمقا
را  ﴾كیاخلع نعل﴿ یاشار یوارد شد و معنابه جایگاه بزرگان د ینكه با كفش نبایتواضع دارد و ا

شود:  یمن یچنگر آن یر دیداند كه تعب یدر دو جهان است، مچه از هرغ القلب( ی)تفرساختن دل  فارغ
 .(2/255: 1420، یریقش)دن یرسبرای حق  تجّردبا صفت انفراد به 

ن رفته است، ی، بدان سبب به سراغ مضمون خلع نعلیشابورین عّطاركه  ین مواردیشتریاّما ب
آن  یر عارفانه برایز در تفاسین یفراواناست كه شواهد « محّمدّیه»با مقام « هیّ موسو»مقام  ۀسیمقا

 د: یگو یم صامبر اكرمیخطاب به پ اسرارنامهشود، شاعر در  یافت می
 

 حجاب راه مـوســـی گشت نعلیـن
 

 تـــو با نعلیـــن بگذشتی ز كونیــــن 
 (17: 1361)عّطار،                              

ن را رها كرده ین را رها كند تا كونینعل باید یچه موساگرن است؛ ین به كونینعل تأویلد یّ كه خود مؤ
 ن را پشت سر نهاد. ین، كونیبرتر، با حفظ نعل یدر مقام صامبر اسالمیپ یول ،باشد
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 كند: یان میگر بید یا سه را به گونهین مقایش، اید خویز در قصاین
  

 ت بدو دویدحالی وشاق چاوش عّز 
 آن را خدای گفت ز نعلین دور شو

 

 كای نعل خود گرفته، ز نعلین شو جدا 
 واین را ُبراق بین كه فرستاد از كجا

 (3: 1339)عّطار،                                      
له و ابزار یا وسیاز واسطه  یا آمده كه خود استعاره« ركبم  »ن كاربرد، به مفهوم یدر ا «نینعل»

 .(3/77: 1998، یابن عرب ←)دارد  یر عرفانیهم در تفاس یا نهیشیپ البّتهسفر تواند بود و 
ن كند تا بتواند به یامر شد كه خلع نعل ید به موسیگو یم سهیز در مقام مقاین ریالّطمنطقدر 

افت كه طبق ینن یبه خلع نعل یازیتنها ن در معراجش نه صامبر اكرمیپ یوارد شود، ول مقّدسال یواد
 : (494-493: 1383، عّطار)شنود  یز میرا نن بالل ینعل ۀت احمد بن حنبل، خشخشیروا

 ر بساط آن جنابـــی بـــرفت موس
 چون به نزدیك او شد از نعلین دور

 راج، شمع ذوالجاللــــباز در مع
 مـــران  اگــرچـه بود  شاهع   موسی  

 

 ق خطابـــدش از حــــخلع نعلین آم 
 ورـــــرق نـــّدس غـالمق گشت در وادی

 

 اللبـــن ـــــود آواز نعلیــــشن یــــم
 هــــم نبــــود آنجاش با نعلیـــــن، راه

 (247: 1383)عّطار،                              
ن یگزارش ا یبرا انیالبروحمشاهده كرد.  یر عرفانیتوان در تفاس یها را م سهین مقایا ۀنیشیپ

 باشد:تواند  یم یخوب ۀخ گذشته، نمونیمقوله به نقل از مشا
در برابر معبود، با تواضع و حسن ادب  یرا پابرهنگیها كرد، ز خداوند امر به افكندن كفش

كان روزگاران یكردند و ن یر می، پابرهنه سین خاطر بود كه امثال ُبشر حافیبه هم .سازگارتر است
 ش، در طواف كعبه پابرهنه بودند: یپ

 گنجی كه زمین و آسمان طالب اوست
 

 دـــپایان دارن هـدرنگری برهنون ـــچ 
 

ب یز نصین نیبرسد و او از بركت آن زم یموس یها به قدم یكه شرافت آن وادروست  ا از آنی
ن بر بساط عرش قدم نهد تا یبش خواست تا با نعلی، خداوند از حبكه در شب معراج چنان ؛َبرد

 رد. یاو را فراگ ۀكریپ ۀابد و نور عرش همیز به غبار قدم آن حضرت، تشّرف یعرش ن
ن به یخلع نعلدرخواست  البّته ؛ستیداشتن كفش در برابر ملوك سزاوار ن یروست كه به پا ا از آنی
گاه به اند كه هر ه ذكر كردهنیفل ابوحیدر فضا«. محّمدّیه مقام»دارد و نه  تعّلق« هیّ موسو ۀمرتب»
رد، بلكه با یاورد و در بغل نگیها را در ن خواست كه كفش یفه از او میرفت، خل یفه میدار خلید

 (.5/441: 1421، یها گام بگذارد )بروسو كفش بر فرش
ده ین را كاویخلع نعل یتأویلگران وجوه یش از دیكه ب یشاعرگمان  ی، ب یشابورین عّطار پس از 

ش یات خویّ و در غزل را برداشت كردهدو جهان( )ن ی، مفهوم كوننیز از نعلین وی. است، مولناست
 ن آورده است: یچن
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 اراده كرده است:  را ایو دن ین، مفهوم خودیز از نعلیگاه ن
 خلع نعلین كند و وز خود و دنیا بجهد

 
 همچو موسی قدم صدق زند بر در او 

 (829)همان:                                      
ن دانسته شده یخلع نعل ۀداشتن آن، فلسف من و ُحرمتیا یز صرفاا قداست وادین یدر موارد

 است:
 

 عرش است این درگه كله از سر بنه ۀجلو
 

 وادی طور است اینجا موزه از پایت بكن 
 (67)همان:                                                   

 یا 

 ییایات دنتعّلقرا به  ین موسینعل)دل، قلب و ...(، و جان  یاز موس یاضاف یبیبا ترك ییز در جاین
 كند:  یم تأویل

 

 با من صنما دل یكدله كن
 ای ان شدهبّ ای موسی جان، ُش 
 كـــن و رو نعلین ز دو پا بیرون

 گـــه تو حـــق شد نـه عصا تكیه
 

 گر سر ننهم، آنگه گله كن 
لـــه كــن  بر طـــور بــــرو ترك  گ 

 

 در دشت ُطــــوی پا آبلـــه كـن
 [...]انـــداز عصا و آن را یلــه كن 

 (785)همان:                                  
 

 آب دهها را تاب ده هین كشت دل را  هین روی
 

 ها نشین نعلین برون كن برگذر بر تارك جان 
 (676)همان:                                                     

، موسوم یراز الّدین نجم یر عرفانیدر تفس« القلب  یموس»ادآور عبارت ی، «جان یموس»ر یتعب
 د: یگو یاست كه م یرالحقائقوالمعانـبح به 

تك تك و بهّم هّم  یقدم ین علیالكون یالقلب اذا خلعت نعل یا موسیك انّ : یفالمعن ]...[
شركك عن لوث اللتفات بهما  ی، فقد طهرت واد ةباآلخر یا و األخرینهما بالّد ی، احدةتعّلقالم

 .(، ب5288ش  تا: بی ،ی)نجم راز
 یخار« گلشن جان»د كه چون در یگو یجان م یگر ، باز خطاب به موسید ین در جایهمچن

 د آن را خلع كرد: یست و باین یازین هم نیبه داشتن نعل ،وجود ندارد
 

 
 
 

 موســـی چــــــو بدیـــد ناگهانـــی
 گفت ای موسی سفر رها كن
 اخلـــع نعلیك ایــــن بــــَود ایـــن

 

 از ســوی درخت آن ضیـــــا را 
 وز دست بیفـكــــن آن عصـــــا را

 

 كـــز هــــر دو جـــهان ببُــــر ول را
                                    (1362 :95) 

 چونك  كلیم حق بشد سوی درخت آتشین
 

 برون كن و بیاگفت من آب كوثرم، كفش  
 )همان(                                                          
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 بُكن ای موسی جان، خلع نعلین
 

 كه اندر گلشن جان نیست خاری 
 (997: 1362)مولوی،                            

 : ا ی
 نــــركــه را ز دل بـــــخار بیگان

 دـــدر درخت آتش دیـــی انـموس
 

 دار یــل را به جان و دل مـــخار گ 
 د آن درخت از نارـــش یـر مـزتـسب

           (457:1362)مولوی،                             
 یها دگاهیرغم اختالف د به ،یابن عرب الّرحمنمنةرحم یرین مضمون را در كتاب تفسیهم

توان  یم یشتریبا شاخ و برگ ب ،مولناثیرگذاری ابن عربی بر أثیر یا عدم تأتبارۀ در پژوهان یمولو
 عبارتن یا یباطن ی، به معانیر آفاقیك در سیفاخلع نعل یظاهر یان معانید؛ آنجا كه پس از بید
 : دیگو یرسد و م یم

قدم »حفاظت  یبرا یا لهیقت، وسیدر حق «كفش»ن است كه یه، چنین آیا یاّما وجه باطن [...]
رسول خدا  [...]است؛  یتعال یبار یبه سو« ق قلبیطر» كخاشاها و خار و  یاز ناهموار« صدق

. اگر دارد یمه بازاللّ  یر الیرا از س ا قدم صدقینت دنیشدن قلب به ز د كه مفتونیگو یبه ما م
ا خوار و سبك گرفته یو اگر دن ؛ییاین دنی، كه مرگ بر چندیا در چشمان ما بزرگ آیاز دن یا خرده
ن خار ی. رهگذر اگر بتواند اخلد یخواهد بود كه قدم رهگذر را م یكم همچون خار  ، دستشود

ابد و به قدم صدق به ی یزهد آن را به دور اندازد، سالمت م ۀرون آورد و با قّو یقاش استغفار برا با من
 (.3/78: 1998،  یابن عرب) [...] كند یحركت م كردگار متعال یسو

 افت:ی یاریز شواهد بسین یبه خار، بعدها در شعر شاعران سبك هند ییایه عالئق دنیتشب
 را تعّلقزدم تا پشت پا مــــردانه نعلیــن 

 
 ز هر خاری درین وادی بهاری در نظــر دارم 

 (5/2677: 1374، تبریزی )صائب                          
 گر مرد رهــی نعلین خار سعی در پا كن

 
 واكن تسودای منـزل از سـرقدم از سر كن و  

 (536: 1369، همدانی )كلیم                             
، در ظاهر یر قرآنین تعبیت عرفا و شعرا از اتأویالم، یاد كردیز ین نیش از ایگونه كه پ همان

 درها را  افت و آنی یتوان وجه جامع یها، م تأویلن یاز ا یاریبس یبرا یدارد، ول یفراوان یگون گونه
 :یمخوان یم المحجوبکشفآنجا كه در  گنجاند؛ براي مثال،مشّخص چند مفهوم 

ن فرمود كه چون به قطع منازل و گذاشتن مقامات به محل یهم بد عرا  یموس -یتعال –و حق 
رون كن ین بینعل ؛﴾الق عصاك﴿و  ﴾كیفاخلع نعل﴿ن از تو ساقط شد: ی، اسباب تلویدین رسیتمك

، وحشت مسافت محال باشد آلت مسافت است و اندر حضرت وصلت آن فكن كهیو عصا ب
  .(546 :1383 ،یری)هجو

نفس است كه در  تجّردات در برابر تعّلقهمان مفهوم  ینوع ن، بهین در برابر تمكیمفهوم تلو
 یمشّخص تعّلقات را به متعّلقممكن است ترك  یا شاعریهر عارف  البّته ؛آمد یریگفتار امام قش

ن ین را به اسباب تلویخلع نعل یریگسترش دهد. اگر هجو یشتریم بیا آن را به مفاهیر كند و یتعب
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 ید جاین معنا را در مبحث تجریهم یه انصارعبداللّ  گر همچون خواجهید یكند، عارف یر میتفس
؛ انیق صوفید دل: طری؛ تجرق عابدانی: طرا نفسید تن یتجر)د یو پس از برشمردن سه گونه تجردهد  یم

افتن و از حق ینكردن بر اسباب، در راه حق نشان از خود ن هید سّر را تكی، تجرق عارفان(ی: طرد سّر یتجر
د را انخالع یتجر ﴾كیفاخلع نعل﴿ یۀو با استناد به آ (268:  1372، یانصار)داند  یدن، میجز حق را ند هب

ن ید عی، تجرنیقین كشف از كسب ید عیتجر ۀو سه مرتبكند  یر میتفس از شهود شواهد ییو رها
 .(594: 1413، ی)انصارشمارد  یآن برم ید را برایاز شهود تجر ییجمع از درك علم، و رها

دو به دارد؛ اگرچه هرله تا چه اندازه اختالف ئك مسیان ین دو عارف در بیادیدگاه كه  بینیم می
، از زمان ا و آخرتیبه دن یا وابستگین یكونات تعّلقاند.  هرا توضیح داد تعّلق ترك ینوع

بان و قلم شاعران عارف نشست و بر ز (1/436: 2002) الّتفسیرحقائقدر  یُسَلم الّرحمنابوعبد
جز  هب ،كه پس از مولنا آمدند یاعرانـچند شرـه ؛دافكنبر آن  یرحـخود ط ۀقیك به سلیهر
نمونه  ی؛ برافزودندیت نتأویالن ید بر ایجد یا نكته ،یسبك هند یگرا اعران مضمونـش

 كرده است:  تأویلن ین را همان كونی، نعلیجام الّرحمنعبد
 

 نعلین هر دو كون كشیده ز پای سعی
 

 رود صفت بــه طور مناجات می موسی 
 

 رود ه به خرابات مـــیصوفی ز خانق
 

 رود زآفتكـــده بــــه مأمن آفات مــــی 
                                      (1341 :358) 

 شده است: یانسان  تلّق  یه از وجود مادّ ین كنای، نعلیه ولاللّ  و در عبارات شاه نعمت
  

 

 تــن خرقــه و سر، كاله و پایت نعلین
 

 نعلیــن ز پا بـــرون كــن و خرقـه ز تن 
                                      (1375 :618) 

دار ین را ناظر بر قداست و حرمت مكان دیشتر خلع نعلی، بیعراق ۀان دوریپا یر شعرایسا
 اند: ن نپرداختهینعل یاستعار یاند و به معان دهید

  

 دارــــن دیــ، كسب كطــــور است ۀــــراز قلّ ــــــف
 

 ن نعلینـع كـدس است، خلـــار وادی قــكن 
 (308: 1364)سیف فرغانی،                           

ه پا به حرمت  در این وادی كه موسی حد نداشت ن 
 

 نــور انگیختــگاه ط ن از تجّلیـــرد نعلیـــگ 
 (133: 1339)وحشی،                                   

كرده  یتراش مضمون یموس نینعل از یزیتبر صائب ،همه از  شیب ،هیّ صفو مقارن شاعران انیم در
ن را همراه با دو یده و در اكثر موارد، نعلین را پسندیمفهوم كونشتر ین بینعل تأویلز در یاست. او ن

 ا دو جهان ذكر كرده است: یعالم 
 

 و نعلینــرون  در افكند چـــعشق آمد و بی
 

 ردو جهان راـن هــۀ مــوت اندیشــاز خل 
 (1/394: 1374)صائب،                            

 

 را ازی دو جهانــو نعلین نســـتا دور چ
 

 ه خیال استــن چـصائب سفر  وادی ایم 
 (1045/ 2)همان:                                     
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 ای كه چون نعلین كجاست گوشۀ آسوده
 

 دــرون در مانـــم بــوچ  دو عالـــخیال پ 
 (4/1873)همان:                                      

 نـــخلع ك، نعلین دو عالم هاللّ  چون كلیم
 

 ر بخشدت پروردگارـــتا ز رود نیل، ساغ 
 (810: 1362، همان)                                

در  یآدم ین را عبارت از قالب مادیو مثالا نعلكار برده به  ییها یالیخ ز نازكین یدر موارد البّته
 ر او نشان داده است: یس كبرابر روان سب

 

 رفتند روان به نهانخانۀ عدم سبك
 

 ها بر آستانه چو نعلین مانده قالب 
 (1/325: 1375)همان،                    

موسای وجود ، در نگاه عارفانۀ خود یشابورین یریآنجا كه نظ ؛هاست یالیخ ن نازكیل همیاز قب
َدم نعلین وابستگی و برآن است كه  )با ایهام تناسب  نعلین از قدم افكندن(ها افكنده می بیند  ما را از ق 

 گرمای وجود ما برخاسته از آتش وادی مقّدس بوده است: 
 

 

 رو گردید و ما را گرم ساخت موسی ما گرم  ز آتش وادی بیفكندیم نعلین از قدم

ن را به یخود، نعل یها یاز مثنو یكیدر  ،زین یطراز در طرز هند گر شاعر همید یجین لهیحز
 كرده است:  تأویلره یجسم ت

 

 نعلین جسم تیره را از پا برون آریاگر 
 

 به چشم روشنان عالم بال نهی پا را 
 (218 :1362حزین ،)                                 

 یرد، شواهدیصورت گ یشعر فارس یها مجموعه ۀدر هم یكامل یجوو شك اگر جست یب
ه به در این مجال كوتاه، توّج ا امّ افت؛یتوان  میه ین آیشاعرانه از ا یها ع برداشتار بر تنّو یبس

 یها كفش بارۀشاعران در یها كشف های نظم فارسی بوده است كه بر ترین و مشهورترین نمونه مهم
 افكنده است.  یپرتو عیحضرت موس

ر یتفس یانیاز بخش پا یا فشرده ۀدانم كه ترجم ین بخش از گفتار، مناسب میان ایدر پا
دارد، نقل كنم تا  یمعنویمثنوبه  یكه خود ُحسن ختام ك(یفاخلع نعل یۀل آیذ)را  یبروسوانیالبروح

ان مفّسركه بل، اند گرفته  بهره یر عرفانید تفاسن بلنیستند كه از مضامین تنها شاعران نید اشومعلوم 
كار پر، عارف یل حّق یخ اسماعیاند. ش هشدراب یس یاز زلل شعر فارس ،مناسبت ز بهیقت نیاهل طر

 سد: ینو ین میچنرا   ﴾كیفاخلع نعل﴿ تأویل در تفسیر عربی خود،، یدوازدهم هجرقرن 
د: مقصود یگو یم ،هس سّر قّد  ،ر افتادهیخ شهیّم خود را از همسر و َغَنم پاك كن. حضرت شَه  یعنی

و فرزند « عتیطب»از  یریست كه زن تصوین ی: شكّ دیر گویعت و نفس است. فقین، طبیاز نعل
. زدیخ یعت( برمیكه حّب به وَلد )نفس( از حّب به همسر )طباست؛ چرا« نفس»از  یریتصو

شود، اّما  یاز مردش محسوب م یرا او در اصل جزئیز ؛ن همسر در حكم خود مرد استیهمچن
 ،نیبنابرا ؛از وجود مرد است و نه جزء او یغنم و امثال آن، از اجزاء معاش مرد است كه تابع

ا یرون كن و نزد من بیاز سر ب ،چه باشدفكر نفس و توابع آن را، هرد: یفرما یخداوند م ییگو
 .(5/441: 1421، یبروسو)
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ن را ی، نعلالقرآنغرائبدر ( ق728 توّفی:)م یشابورین الّدین نظام تأویلگرفتن از  گاه با بهره آن
بارۀ ش را دریخوداند و سپس گفتار  یجه میدن به نتیرس یبرا( یو كبر ی)صغر مقّدمهاز دو  یا استعاره

 دهد:  یه ادامه ماللّ  یا وصول الیجه یل به نتین ۀمرحل
خود را به استغراق در  ۀكه خداوند بند ییگو ؛ا و آخرت استی، دننیاند مراد از نعل ز گفتهین یبرخ

ه و عّزت پاكش است، اللّ  كه همان مقام قدس جالل مقّدس یخود و واد ۀه و مشاهدمعرفت اللّ 
به  مقّدمهن دو یر است و ایپذ امكان مقّدمهاثبات صانع با دو  اند گر گفتهید یبرخ. خواند یمفرا
توان به مقصود كه همان معرفت خداوند باشد، نائل  ین دو میا ۀواسط را بهیز ؛اند ه شدهین تشبینعل
؛ ماند ین( نمیها )نعل مقّدمهبه  توّجه یبرا ییگر جایپس از وصول به مقصود، د ،نیبنابرا ؛آمد
د: یفرما یكه خداوند م ییپس گو شود؛ یگر مستغرق در نور قدس خداوند میكه قلب سالك دچرا

برهان  یبرا یگر ارزشی، دانیرا پس از مقام مشاهده و عیز ؛ل و برهان را از خود دور كنیفكر دل
 نما آزادند.  ست: ساكنان َحَرم از قبلهیمتصّور ن

 د:یفرما ین میچن یمعنو یو در مثنو
  

 های آسمان ر بامــــدی بــــون شــچ
 

 د صاف و جلیـــه شــۀ روشن كـــآین
 پیش سلطان خوش نشسته در قبول

 وی نردبانــوج د جستـــسرد باش 
 

 یــادن صیقلــر نهــد بــجهل باش
 ولـۀ رســـد جستن نامــزشت باش

 

 

را به آب ش یُكتب خو ۀه، هماللّ  یپس از وصول ال ،هس سّر قّد  ،یخ شبلیرو بود كه ش نیاز هم
 .(442داد و بُشست )همان: 

 البّتهارائه شده كه  یلسوفیف ی، از سومیپرداز یان مقاله بدان میكه در پا یگرید یتأویلبرداشت 
رسد  یم، اّما به نظر میاو نظر دار یت شاعریّ ثیچه ما به حنجا اگریاست و هم شاعر. در ا مفّسرهم 

در  (ق1050توّفی)م یرازیش یماّلصدراك كرد. یگر تفكیكدیرا از  یت و زبان شاعریّ توان ذهن یكه نم
را كه  یموس یها صراحت كفش ، به«یكردن علم الهدایدر پ»خود با عنوان  یها یاز مثنو یكی

ها  آن ۀجیت و نتیداند كه غا یم یر الهیدن به مقصد بوده است، همچون علوم غیرس یبرا یا لهیوس
ها،  دانش ۀگر همچون تاج سر است و همید یها كه خود در برابر دانشنجامد ید بید به علم توحیبا
 است:  یآدم یپوشش اسفل اعضا و  كفش ۀمنزل به

 

 ند و او تاج سر استا ها كفش علم
 

 كفش او بر فرق مردم زیور است
 ت استكفش عالم زین سبب مادیّ 

 چون پوست كفش او سزد علم هم
 خلع نعلین چون كند نزد خدا

 د سازد مقامــون كنـــچ خلع نعلین
 ال ملكــرش رهش بـــد فوَ ــچون ب

 

 پرستی دیگر است زانكه علم حق 
 

 زانكه كفش او علوم انور است
 كش مالئك دائماا در خدمت است
 كه كشد در پا و پس خلعش كند

 رمالـر بــدش افســران سازنـــدیگ
 المـوی دارالّس ـــن ســییوق علّ ـــف

 كـد از فلــنشینرون ـــرم بیـــلج
 (128: 1376، ماّلصدرا)                  
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ن، بسنده ینعل تأویلدر « یعلم جزئ»به مفهوم  یاز مطلق علوم بشر ،گرید ییگاه در جا آن
 د: یگو یكند و م یم

 

لزم  ۀمقّدماعرج نیشابوری نعلین را حاكی از دو  الّدین نظام ،ان متمایل به عرفانمفّسراز میان 
مشاهده و عیان منخلع   ۀبرهان را پس از رسیدن به مرحل داند و طبعاا  می برای وصول به نتیجه

ت فلسفی خود همین نعلین را به علوم غیر الهی و در شیرازی نیز با ذهنیّ  یماّلصدرابیند و  می
  كند. ی تعبیر میئعلم جز ،تر معنایی جامع
ای كه  به فلسفه توّجهان مسلمان با مفّسربه این تحلیل روشن دست یافت كه  توان میبنابراین 

قایل شده و مقام  محّمدّیه ه و مقام موسویّ  ۀتقابلی میان مرتب اند، برای چرایی امر به خلع بیان كرده
مور به خلع نعلین شدن، برتر أم از ،آسمانی ه و معراجن اسالم را در سیر الی اللّ أالّش  پیامبر عظیم

 اند. دانسته
بررسی  و آخرت است، ات دنیاتعّلقها  آن ۀدر باب معانی استعاری نعلین نیز كه وجه جامع هم

ان و مفّسرچه از روزگار رساند كه هر پژوهشگر را به این نتیجه می ر معانی استعاری این واژه،تطّو 
 ،تر می شویم، نعلین از معنای ساده و روشن خود دورتر شده ر نزدیکّخ أمت ۀبه دور متقّدمشاعران 

ی موسی را با ها كفش ماّلصدرافیلسوفی چون  مفّسرتا آنجا كه  ؛یابد تری می بار اصطالحی عمیق
 دهد. یوند میهیم عمیق فلسفی پامف

 

 جهینت .4
م، به یاز قرآن كر یا و ترجمه یظاهر یها افتیاند، افزون بر در داشته یكه مسلك عرفان یشاعران

ف یات و لطایّ همان ذوق ۀم برگردانندیمستق یاند و به شكل زده یز نقبیاز قرآن ن یعرفان یرهایتفس
 اند.  ش بودهیدر اشعار خو یقرآن

او با  یوگو گفت  ی، ماجراعیموس یاز كتاب زندگ یا تمركز بر صفحه، با یمورد ی  ن بررسیدر ا
امر  یدار خداوند به موسین دینكه در ایشده است. ا ی، باز كاوخداوند از پس درخت سرسبز

آن  یظاهر یر از معنایغ ی، مفهومیاریدگاه عارفان و شاعران بسی، از د﴾كیفاخلع نعل﴿كند  یم
 ،زین یغّزال ، همچون ابوحامداز عارفان متعّبد یاریبس یاز سو یتأویل ین معنایداشته است. ا

از  ییگرا باطن ۀد از سقوط در ورطیبا مفّسرن تذّكر كه یبا ا البّته ؛افته استی ییو روا یشرع یهیتوج
 گر، در امان ماند. ید یاز سو صرف( ییگرا)ظاهره یّ و حشو ییسو

 یـــو عالم را بســـو تـــش چـهست كف
 رورانـــوده كفش ســـی بـئزـــم جـــعل
 داــرد خـــد مـــكنر ار ـــن قشـــع ایــخل

 ون قشر است و روحش مغز نغزــجسم چ
 

 یـــر ناقص كســــــرق هــــر فـــزلت بـــمن 
 رانـــــــاله دیگــــد كـــــــك شـش سالـكف
 اــــر نمــــــــد از بهـــــوشنــــران پــــگـدی

 ست قشر او راست مغز ]...[ هركه جسمانی
 (177: همان)                                                           
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قرآن را به استخدام  یت عرفانتأویالاست كه  یغزنو ییبار، سنا نیا نخستیگو یدر شعر فارس
 یها افتیاز در یاریكند. بس یم تأویل  یتیدو گبه را  نینعلآورد و در مثال مورد بحث مقاله،  یدرم
ویمُسلالّتفسیرحقائقشه در یر ،میر مستقیا غیم یمستق یا گونه رو او، بهیو شاعران پ ییسنا یذوق
ن مقاله یها در ا یریپذرین تأثیاز ا یداشته است و موارد یریامام قش شاراتاإلولطائفیرثعلبیتفس

 یش جاین را اكثر شاعران عارف در اشعار خویمفهوم كونشد؛ برای مثال، سه یمقابا یكدیگر 
 عّطار آمده، در عبارات  یریر قشیساختن دل از اشتغالت دو جهان كه در تفس ر فارغیا تعبیاند و  داده

 مختلف تكرار شده است.  یها به گونهز یو مولنا ن
شاعران عارف به  است كه موجب شده یگر اسبابیاز د محّمدّیهبا مقام  هیّ مقام موسو ۀسیمقا

كرد تا از سر  ین را رها میست نعلیبا یم عین بروند و نشان دهند كه موسیسراغ مضمون خلع نعل
 ن را پشت سر نهاد.ی، كوننیحفظ نعل، با برتر یدر مقام صامبر اكرمیپ یرون رود، ولین بیكون

مطرح شد كه  هین آیاز ا یمولنا و ابن عرب یعرفان یها افتیدران یها م شباهت ین برخیهمچن
 ب كرد. یز تعقیگر نیتوان آن را در مواضع د یم

از دو زاویه به موضوع خلع ، ر در تفسیر و تأویل آیۀ مورد بحثعارفان مفّس  شاعران عارف و
بیان  تعالی و محور دیگر، اند: محور نخست، چرایی امر به خلع نعلین از سوی باری نگریستهنعلین 

هایی  بوده است. عارفان مفّسر در بخش نخست، توجیه و تعلیلمعانی استعاری برای نعلین 
ام گونه كه پیش از این آمد، مفّسرانی چون ام اند. همان اند كه شاعران نیز از آن بی نصیب نبوده آورده

 آورند: ها را چنین می ، فلسفۀ كندن كفشابن عربیقشیری و 
 تواضع و حسن ادب در برابر معبود؛ -
 تا بركت و شرافت وادی مقّدس به قدوم موسی برسد؛ -
 امر دللت بر وصول دارد و در حضور، به ابزار راه نیازی نیست. -

در محور دوم بحث، شاعرانی چون سنایی،  عّطار، مولنا و جامی به تبعّیت از مفّسران عارف، 
اند كه بخشی از شواهد شعری آن نقل شد.این شاعران  دانسته)دوجهان( ای از كونین  نعلین را استعاره

بدالّله ع اند. خواجه جز مفهوم كونین، به هوای نفس یا نفس اّماره نیز تصریح كرده همچنین به
انصاری خلع نعلین را انخالع و رهایی از شهود شواهد دیده و مولنا افزون بر تعّلقات دنیایی، 
مفهوم  تركیبی منّیت و دنیا را در پشت واژۀ نعلین درک كرده است. صائب تبریزی و كلیم كاشانی 

كونین، مطلق وجود مادی  الّله ولی نیز از نعمت اند. شاه نعلین را چونان خار راه و مانع سعی انگاشته
 را فهمیده و حزین لهیجی از آن، مفهوم جسم تیرۀ خاكی را استنباط كرده است.

اند،  ه ارائه دادهین آیا ازكه  ییها تأویلت شاعران در نوع یّ ان شد كه ذهنیز بیان مقاله نیدر پا
 یموس یها خود، كفش یها یاز مثنو یكیدر  یرازیش یماّلصدرا ،نمونه یبرا ؛گذار بوده استریتأث



 35/ 27، شمارۀ پیاپی 1400و تابستان  ، بهار 1، شمارۀ 11ادب فارسی، سال 

د را مقصود یدن به علم توحیو رس ین علم جزئیكرده و عبور از ا یبشر تلّق  یعلم جزئ ۀمنزل را به
 ن دانسته است. یخلع نعل به خداوند از امر یاصل
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